
 1 التاریخ الصف األول إیزیس في مراجعات 
 الثانوي

 السید الحلواني/ أ

الجزء األول من مراجعة لیلة 
  االمتحان

  حضارات الوطن العربي القدیم
  ما المقصود : السؤال األول 

كل ما نجح اإلنسان فى إنتاجھ مادیا وعقلیا   :  الحضارة •
  .نتیجة لتفاعل الجماعة مع البیئة التى تعیش فیھا 

قبائل رعویة كانت تسكن فى فلسطین وقامت      :  الھكسوس •
  م .ق1725بغزو مصر حوالى عام 

مخازن خاصة استخدمھا الفالح المصرى القدیم فى    :  شون •
عملیة تخزین غالتھ الزراعیة ھى عبارة عن بناء مخروطى   
الشكل فى أعاله فتحة صغیرة یرقى إلیھا العمال على سلم         
من خشب لیصبون الغالل منھا وفى أسفل البناء باب تؤخذ       

  .منھ الغالل عند الحاجة 
التى كانت سائدة فى المعامالت    الطریقة :  المقایضة •

التجاریة فى مصر القدیمة حیث كانت وسیلة البیع والشراء       
  .وتقام على استبدال سلع بسلع أخرى 

كتابة تشمل رموزھا ما فى الطبیعة :  الكتابة الھیروغلیفیة •
من إنسان ونبات وحیوان وطیر وتعرف بالكتابة المقدسة   

والمقابر وخاصة    واستخدمت فى النقش على جدران المعابد  
  .فى تسجیل النصوص الدینیة 

كتابة مبسطة عرفت باسم خط رجال :  الكتابة الھیراطیقیة •
الدین حیث كان الكھنة یستخدمون  ھذا الخط للكتابة على   
أوراق البردى وقطع الخزف والخشب وقد دونت بھا أغلب     

  .أداب المصریین القدماء 
باط فى ترجمة الكتاب  كتابة استخدمھا األق:  الكتابة القبطیة •

المقدس إلى اللغة المصریة القدیمة وكتبت  معظم حروفھا  
بحروف إغریقیة وال تزال  ھذه الكتابة تستخدم فى الكنائس       

  .القبطیة فى مصر حتى اآلن 
أغنى ألوان األدب مادة وأغزرھا ثروة فى :  نصوص األھرام •

  ناول نواحى متعددة وموضوعات شتى مصر القدیمة وقد ت
من ألوان األدب الدینى وھو عبارة عن   :  كتاب الموتى •

كتابات دینیة كانت تدون على أوراق البردى ثم توضع مع        
  .المیت  لحمایتھ  ومساعدتھ 

عملیة قام بھا المصریین القدماء للحفاظ على جثث :  التحنیط •
  موتاھم وذلك العتقادھم فى البعث بعد الموت 

وقد اشتق العرب  منھا     كلمة معناھا أرض السواد  :  الكمت •
  .لفظ الكیمیاء 

معابد تقام فیھا طقوس الجنازة     :  المعابد الجنائزیة  •
والصلوات على الملك المتوفى ومن أمثلتھا معبد حتسشبوت    

  .ومعبد الرمسیوم 
معابد تقام فیھا شعائر العبادة نحو اآللھة ومن :  معابد اآللھة •

  .أمثلتھا معبد الكرنك ومعبد األقصر 
رسوم تعبر عن روح :  )الكاریكاتیر( المجونیة الرسوم  •

الفكاھة الساخرة وقد كثرت فى مصر القدیمة فى عصر     
  .الدولة الحدیثة 

أول الشعوب التاریخیة التى سكنت بالد :  السرمریون •
الرافدین وأطلق علیھم ھذا االسم نسبة إلى المنطقة التى كانت 

  .لھم السیادة فیھا وكانت تسمى سومر 

أطلق علیھم ھذا االسم نسبة إلى عاصمتھم العظیمة :  نالبابلیو •
بابل وقد أخذوا أسس الحضارة السومریة واألكادیة وبنوا علیھا   
مدینة راقیة ونھضة شاملة امتد أثرھا من العراق إلى غیرھا من 

  .جھات األرض 
من أصل سامى  سكنوا  أوال شمال العراق       :  اآلشوریون •

ھم ونزعوا إلى مھاجمة   ولجأوا إلى الصید لتوفیر طعام     
جیرانھم لالستیالء على ما لدیھم من خیرات واتقنوا القتال         

  .وقامت دولتھم على القوة 
كتابة اخترعھا  السومریون لتدوین  :  المسماریة الكتابة •

السجالت والوثائق وكانت تكتب على الواح الطین اللبن وقد    
استخدمھا اآلشوریون والبابلیون ولكن بعد أن بسطوا   

  .شاراتھا إ
الشعوب التى سكنت  الشریط    من أوائل   :   الكنعانیون •

وقد أطلق   ) لبنان وساحل فلسطین حالیا    ( الساحلى لسوریة 
علیھم اسم الكنعانیین ومعناه األرض الحمراء اللون  ثم أطلق  

  .علیھم االغریق اسم فینكس 
اسم اطلقھ االغریق على الكنعانیین  ومعناه الشعب  :  فینكس •

اللون وذلك نسبة إلى الصبغة الحمراء التى  االحمر
استخرجوھا من الحیوانات البحریة التى تعیش  قرب      

  .سواحلھم ولقد اشتق منھ لفظ فینیقیا 
م  .ق 586قیام الملك بنوخذ نصر بأسر الیھود   :  سر البابلى األ •

  .عندما قاموا بثورة ضده وأرسلھم إلى بابل للعمل كعبید 
ساطیر الدینیة التى ظھرت فى      اشھر اال :  قصة الطوفان  •

  .عھد السومریین فى العراق 
  بم تفسر : السؤال الثانى 

  .تعدد اآللھة عند المصریین  -1
  .إقلیم لكل إقلیم إلھ  42انقسام مصر إلى  -أ 
  عبادة المصریین للظواھر الطبیعیة مثل الشمس والقمر  -ب
 آمون  -أزویریس  –وجود آلھة رئیسیة مثل رع  -ج
   . یراد المصریین ألخشاب من الخارجاست -2

 . بسبب ندرة األخشاب في مصر وعدم جودتھا 
  .عدم استمرار دولة اآلشوریین كثیرا  -3

بسبب قسوة اآلشورین في معاملة الشعوب الخاضعة لھم مما دفع الكثیر من        
 617ھذه الشعوب إلى القیام بالثورات ضدھم ثم سقوطھاعلى ید الفرس عام       

 م .ق
  .س المصریین لنھر النیل تقدی -4

  . حول مصر من صحراء جرداء إلى جنة خضراء         -أ
  . أمد مصر بالماء والتربة الخصبة       -ب
 . قدسھ المصریین تحت مسمي اإللھ حابي  -ج

  )سیزوستریس(حفر قناة  -5
تم حفرھا في عھد سنوسرت الثالث بغرض تنشیط التجارة     

 . بین مصر والجنوب عبر الصحراء الشرقیة 
  . اھتمام المصریین بدراسة الفلك -7
  .بسبب تقدیس المصریین للكثیر من اآللھة السماویة     -أ
 . لمعرفة التقویم وشھور العام  -ب
  .ازدھار الزراعة فى دولة العراق  -8

 .بسبب وجود نھري دجلة والفرات الذي أدى لخصوبة التربة 
  .انھیار الدولة السومریة  -9

  إنھیارھا متنازعة فیما بینھا مما أدي إلىبسبب انقسامھا إلى مدن 
تعددت العوامل الطبیعیة التي ساعدت على قیام الحضارة        -10

  .المصریة 
  .وجود نھر النیل الذي أمد مصر بالماء والتربة الخصبة   -أ
  . المناخ المعتدل والسماء الصافیة   -ب
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  الحدود الطبیعیة التي كفلت األمان لمصر   -ج
 الطبیعیة سواء الحجریة أو المعدنیة  توافر الثروات -د

اعتبر عصر حمورابي من أزھر العصور العراقیة   -11
  القدیمة 

ألنھ قام بتسجیل القوانین العراقیة على لوح كبیر من الحجر وقام     
 . بتوسیع حدود العراق 

  .اعتقاد المصریین القدماء فى البعث  والخلود  -12
تغرب والنیل یأتي بالفیضان ثم  ألن المصري القدیم رأى الشمس تشرق و

 . ینحصر فاعتقد أنھ بعد الموت سیعود للحیاة مرة أخرى 
كانت وظیفة الكاتب من الوظائف الھامة فى مصر    -13

  القدیمة 
ألنھ تمكن صاحبھا من الترقي في الوظائف الحكومیة وصوال     

 . للمناصب العلیا مثل وزیر أو حاكم إقلیم 
  .لمصر  غزو الھكسوس واحتاللھم -14

  . بسبب تدھور أحوال مصر في العصر المتوسط األول 
 وضعف سلطة الفرعون وتدھور الحكومة المصریة 

  .تقدیس المصریین للفرعون  -15
  .العتقاد المصریین أنھ معین من ِقبل اإللھ      -أ
 ألنھ خلیفة إللھ في األرض وابنھ  -ب

  .إنشاء المصریین للمعابد الجنائزیة  -16
  . ابین والشعائر الدینیة للملك المتوفي لتقدیم القر

 مثل معبد الدیر البحري للملكة حتشبسوت 
قیام عالقات سیاسیة بین مصر والعراق فى الدولة     -17

  .الحدیثة 
حیث استطاع الملك اسرحدون من غزو مصر واحتاللھا لفترة قصیرة   
، كذلك تمكن بعض ملوك مصر في عصر الدولة الحدیثة من الوصول  

 . طراف العراق إلى ا
  . المدرج فى سقارة  )زوسر  (شھرة ھرم  -18

 . ألنھ یعتبر أول ھرم یتم بنائھ في مصر 
  .اھتمام المصریین بدراسة علم الحساب والھندسة -19
  . لتقدیر كمیة الفیضان وبالتالي معرفة الضرائب       -أ
  لتساعدھم على بناء األھرامات والمقابر     -ب
 . ل الحكومیة الستخدامھا في األعما -ج

تمتع المرأة بمركز مرموق فى األسرة المصریة   -20
  . الفرعونیة 

  .كانت تساعد زوجھا في العمل  -أ
  .تقوم باألعمال الخاصة بالمنزل     -ب
 .وصول المرأة إلى منصب الملكة في مصر القدیمة -ج

ازدھار تجارة مصر الخارجیة فى عھد الدولة  -21
  الوسطي 

الثالث بحفر قناة سیزوستریس ، وقناة أخرى        بسبب قیام سنوسرت -أ
 في الجنوب عند الشالل األول لتنشیط التجارة 

  سبق الفینیقیون األوربیین في الكشوف الجغرافیة ؟  -22
قام الفینیقیون برحلة كشفیھ حول أفریقیا بتكلیف من فرعون مصر ) ج(
رأس م أي قبل اكتشاف البرتغال لطریق   .في القرن السادس ق) نـخاو(

عام وساروا بمحاذاة الساحل األفریقي      2000الرجاء الصالح بحوالي 
 .حتى رأس الرجال الصالح ثم مضیق جبل طارق فالبحر المتوسط 

  عدم قیام دولة موحدة في فینیقیا ؟  -23
لم یقم الفینیقیون دولة موحدة ألن بالدھم كانت كالقنطرة تمر      ) ج(

 .علیھا الجیوش القادمة من كل مكان 
  قیام سوریا قدیما بدور الوسیط في نقل الحضارات ؟ -24

بسبب موقعھا بالمتوسط بین الشرق والغرب قامت بدور الوسیط فى           ) ج(
 نقل مظاھر الحضارة بین الدول المختلفة فى ذلك الوقت 

  اتجاه الفینیقیون للبحر ؟ -25
وجود الفینیقیین فى شریط ساحلى ضیق محدود الموارد تحدھا    -1

  من ناحیة الشرق الجبال 

  ) األرز(توافر األخشاب الجیدة لبناء السفن  -2
  كثرة التعاریج الساحلیة التى تسھل قیام الموانئ  -3
 توسط موقع فینیقیا بین الشرق والغرب -4

  .تأثر الفنیقیین بالدیانة المصریة القدیمة  -26
إیزیس  (مثل قصة   ) اإللھ بعل  (تجسید قصة صراع الخیر  والشر    ) أ
  .فى مصر ) زوریسوإی
نقل الفنقیین الكثیر من عادات الدفن المصریة واعتقدوا فى البعث     ) ب

  .والخلود 
  اعتقاد الفنیقیین أن السماء واألرض على شكل ذكر وأنثى ) ج

انتشار المستعمرات الفینقیة على سواحل البحر  -27
  .المتوسط 

  .حتى یتمكنوا من التجارة مع كل شعوب البحر المتوسط  -أ
  .للسیطرة على التجارة البحریة فى العالم القدیم  -ب

  .فضل حضارات الوطن القدیم على العالم  -28
توصلت الحضارات العربیة القدیمة إلى الكثیر من العلوم والمعارف   -أ

  التى استفادت منھا شعوب العالم األخرى
  .الوطن العربي مھد الدیانات السماویة الثالث  -ب
  . ول الزراعة واستخراج المعادن والكتابةأصعلمت العالم  -ج

تخیر االجابة الصحیحة من بین     : السؤال الثالث  
  : االقواس 

العصر المتأخر   (یسمى كل من العصر  الحجرى القدیم والحدیث    .1
 ) العصر التاریخى – فجر التاریخ –العصر الوسیط  –

( یطلق على اسم الذى توصل فیھ اإلنسان للكتابة اسم العصر     .2
 ) العتیق  – التاریخى –الحجرى الحدیث  –رى القدیم الحج

 –السادسة  (یبدأ ما یعرف  بالعصر الوسیط األول باألسرة       .3
 ) التاسعة  –الثامنة  – السابعة

 –زوسر   –امنمحات الثالث  – أمنمحات األول(یعتبر الملك   .4
صاحب الفضل األكبر فى بناء النھضة التى ظھرت      )  مینا 

 .م الدولة الوسطى فى مصر القدیمة أیا
رمزا   ) ایزیس    -نفتیس    - حتحور  –معات  ( تعتبر االلھة   .5

 .لألمومة عند المصریین 
الدولة   عصر  -العصر العتیق ( انتشرت عبادة االلھ رع فى  .6

 )عصر الدولة الحدیثة   –عصر الدولة الوسطى   - القدیمة
عصر  –العصر العتیق  ( انتشرت عبادة االلھ آمون فى     .7

عصر الدولة  –عصر الدولة الوسطى  –القدیمة  الدولة
 )  الحدیثة

  )الشر – الصدق – الخیر –األمومة (تعد اإللھھ  معات رمزا  .8
عجالت الحربیة فى  أخذ المصریون القدماء سالح ال  .9

فى ) الفینیقیین  –االشوریین  –الحیثیین  – الھكسوس(
 الدولة الحدیثة 

( میر قادش عام   قامت معركة بین الملك تحتمس الثالث وأ      .10
 ) م  .ق 1050 –م .ق1087 – م.ق 1479 -م.ق2065

تمكن االسطول المصرى من ھزیمة شعوب البحر المتوسط     .11
رمسیس   –تحتمس الثالث  –رمسیس الثانى ( فى عھد الملك 

 ) أحمس -  الثالث
 –الحریر  – الكتان( صنع المصرى القدیم مالبسھ من  .12

 ) الجلود  –الصوف 
المصریین فى أواخر أیام الدولة القدیمة       من أشھر الرحالة    .13

 ) رخما رع –أمنحتب  – خوف حور –بتاح حتب (
 -اخناتون    –تحتمس األول  – سنوسرت الثالث( شق الملك  .14

قناة فى صخور الجندل األول لتمر فیھا  ) رمسیس الثالث 
 .السفن عند اسوان 
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استخدم رجال الدین فى مصر القدیمة فى الكتابة على أوراق   .15
 -الدیموطیقى  -  الھیراطیقى  –الھیروغلیفى  ( بردى الخط  ال

 ) القبطى 
 – األدب الدینى (نصوص األھرام وكتاب الموتى من أنواع     .16

 ) األدب القصصى  –أدب المدیح  –األدب التھذیبى 
 – بتاح حتب  –آنى ( أشھر حكماء الدولة القدیمة الحكیم    .17

 ) أمنحتب  –حور محب 
 –عصر الدولة القدیمة   –العتیق العصر ( كانت مقابر ملوك  .18

على شكل   ) عصر الدولة الحدیثة    –عصر الدولة الوسطى 
 مغارات منحوتة فى باطن الصخر 

الفروسیة فى مصر الفرعونیة كانت قاصرة على      كانت ریاضة  .19
 ) الحكماء  –رجال الدین  – الملوك واألمراء –الصناع (

براعة فیھ ھو    من أكثر فراعنة الدولة الحدیثة ھوایة للصید و .20
أمنحتب   -توت غنخ آمون   –اخناتون  –حور محب ( الملك 
 )  الثالث

 – سرجون –نبوخذ نصر الثانى ( یعد عصر الملك  .21
من أزھى العصور فى تاریخ  ) سنحاریب  –حمورابى 

 العراق القدیم 
 –سرجون ( انتھت الدولة البابلیة الثانیة على ید الملك   .22

  )سنحاریب  –ابسماتیك  – كورش
 –الرومان ( انتھى الحكم الوطنى فى العراق على ید     .23

 ) المصریین  – الفرس –االغریق 
( قاموا بتجفیف المستنقعات واقامة الجسور لتجنب خطر الفیضان    .24

   السومریون  -الفینیقیون  –االشوریون  –البابلیون 
من أشھر المعبودات    ) أنو  –شمس   –عشتار -آتون  ( اإللھ  .25

 .ولقبي بأبى األلھة وقدس فى كل العراق  فى العراق القدیم
 – سوریة( اتصلت مصر بالعراق منذ القدم عن طریق      .26

 )الخلیج العربى –البحر االحمر  –البحر المتوسط 
 – اسرحادون –سنحاریب ( استولى الملك اآلشورى    .27

على مصر فترة قصیرة بعد انھیار   ) كورش –حمورابى 
 .الدولة الحدیثة 

 –البحرى  الصید –الزراعة  ( ول األمر اشتغل الفینیقیون أ  .28
 ) صناعة الثیاب  –التجارة 

 –الرابع  ( أصبحت قرطاجة قوة كبیرة فى العالم القدیم منذ القرن     .29
 قبل المیالد ) العاشر  –الثامن  – السادس

( تعد األبجدیة الفینیقیة أول كتابة استخدم فیھا اإلنسان     .30
 ) األشكال – الحروف –الرسوم  –الصور 

) نخاز –أحمس  – سنفرو –خوفو ( سل ملك مصر أر .31
األساطیل البحریة فى عھد الدولة القدیمة الحضار األخشاب    

 .من فینیقیا 
  ما النتائج المترتبة على : السؤال الرابع 

  .اختراع اإلنسان المصرى للكتابة     .1
  معرفة التاریخ والتأریخ   -تدوین التجارب والخبرات    -
 لومات نشر المعرفة وتخزین المع -

  .قیام اخناتون بالثورة الدینیة     .2
إنشغالھ عن أمور السیاسة وضیاع أمالك مصر في سوریا    -

 . وفلسطین 
  .تمتع رجال الدین فى مصر الفرعونیة بالمكانة العالیة         .3

تطلعھم إلى االستیالء على عرش البالد وھذا ما حدث في         
 .أواخر الدولة الحدیثة 

مصر على یالد الملك  اتحاد مملكتى الشمال والجنوب فى .4
  .مینا 

  تكوین أول حكومة مركزیة في مصر   -
 تأسیس أول أسرة فرعونیة  -

  ق م 1479انتصار الملك تحتمس الثالث فى معركة مجدو   .5
  بسط نفوذ مصر على سوریا     

 قیام ملوك وأمراء الشرق بإرسال الھدایا إلى تحتمس الثالث 
  .استخدام المصریین لفائف البردى   .6

 ى الكثیر من العلوم والمعارف عن المصریینالتعرف عل
  .التنازع والتطاحن بین المدن السومریة      .7

 .أدى إلى سقوط المدن السوماریة في ید إحدى الشعوب السامیة 
سیاسة العنف التى اتبعھا االشوریین فى حكم البالد التى      .8

  .فتحوھا 
أدى إلى سخط الشعوب في البالد التي فتحوھا وقیامھا بالثورات        

 . لمتكررة مما أدى إلى ضعف الدولة اآلشوریة ا
  .محاولة الملك نخاو إعادة النفوذ المصرى لسوریة وفلسطین  .9

اصطدم الملك نخاو بدولة بابل وانتھى ھذا الصدام وھزیمة      
 .نخاو وانسحابھ من فلسطین 

  موقع بالد سوریا ؟    .10
لعبت دور الوسیط في نقل مظاھر الحضارة بین الدول   -أ

  المختلفة 
  لم یسمح موقعھا بتأسیس دولة موحدة  -ب

  النشاط البحري للفنیقیین  .11
  . نقل البضائع والحضارة بین دول العالم    -أ
أنشاء المستعمرات على طول الطرق البحریة التي   -ب

سلوكھا في أماكن متعددة مثل جزیرتي سردینیا وصقلیة     
  أسبانیا شمال إفریقیا  -وإیطالیا 

أمام العبارات  üة ضع عالم: السؤال الخامس 
   -: أمام العبارات الخاطئة  ûالصحیحة وعالمة 

 ) ×( بدأت العصور التاریخیة منذ معرفة اإلنسان للنار .1
یعد عصر الدولة القدیمة فى مصر الفرعونیة فترة شباب   .2

 )ü( .مصر 
 )ü( .لعب الملك منتوحتب الثانى دورا ھاما فى إعادة توحید مصر  .3
ع قوانین ضرب بھا على أیدى  أصدر الملك امنحتب الراب .4

 )×( .العابثین والمفسدین فى الدولة الحدیثة 
دفعت مظاھر الطبیعة المصریین القدماء إلى التفكیر فى      .5

 ) ü( .البعث بعد الموت 
 )×( نادى إخناتون بعبادة إلھ واحد فى طور التغلیب والترجیح .6
 )×(م .ق 2065قامت أول وحدة سیاسیة لمصر الفرعونیة عام  .7
 )ü( .نق المصریون القدماء فكرة الملك المقدس اعت .8
اختار ملوك الدولة الحدیثة مدینة طیبة عاصمة لمصر   .9

 )ü( .القدیمة بدال من مدینة منف 
 )×(ضمن مھام الوزیر فى مصر القدیمة كان القضاء  .10
 )×( اھتم المصریون القدماء بالجیش منذ عصر الدولة القدیمة .11
غزو االشوریین لمصر   عرف المصریون القدماء الجمل عقب  .12

)×( 
استخدم المصرى القدیم الذھب فى نطاق محدود لقیمتھ           .13

 )×( .الغالیة وندرتھ  فى مصر القدیمة 
اتجھ الملك خفرع لحفر قناة عند الجندل األول لتسھیل حركة    .14

 ) ×( .التجارة 
اختزل المصریون القدماء الكتابة الھیروغلیفیة إلى الكتابة    .15

 ) ü( .الھیراطیقیة
ف المصریون القدماء نسیج الكتان منذ أیام العصر عر .16

 ) ü( .الحجرى الحدیث 
 ) ×( اتخذ الكھنة فى مصر الفرعونیة مالبسھم من الكتان .17
 )×(.أول الشعوب التى سكنت بالد الرافدین ھم البابلیون  .18
  ) ü( لجأ اآلشوریین إلى الصید ومھاجمة جیرانھم .19
رعونیة عنھا اختلفت ملكیة األرض الزراعیة فى مصر الف .20

 )ü( .فى العراق القدیم 
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 )×( .اعتقد العراقیون القدماء أن المتوفى یعیش فى مكان فى السماء  .21
 )ü( .الكنعانیون أول الشعوب التى سكنت سوریة القدیمة .22
أسس الفینیقیون على الساحل مدنا مستقلة تحمیھا أبراج         .23

 )ü( .وأسوار عالیة 
 )ü( .اشتھرت مدینة جبیل بتجارة البردى  .24
 )×(سبق األوروبیون الفینیقیین فى الدوران حول أفریقیا  .25
 )×( أھم اآللھة عند الفینیقیین اإللھ أدونیس رب الخصب واإلنماء .26
 )ü( .تأثر الفینیقیون بأفكار ومعتقدات المصریین القدماء الدینیة  .27

   -: إلى من تنسب األعمال اآلتیة : السؤال السادس 
 )مینا( .م .ق 3200وحد قطرین مصر حوالى عام  .1
 )حتبنأم( .أشرف على تصمیم الھرم المدرج بسقارة  .2
 )رمسیس الثاني( .وقع أول معاھدة سالم فى التاریخ مع الحیثیین  .3
 )كھنة ھلیوبولیس( .توصلوا إلى معرفة مواقع النجوم والكواكب  .4
 )رمسیس الثاني( .شید بھو األعمدة فى معبد الكرنك  .5
 )رمسیس الثاني( .وبة أقام معبدا أبو سمبل  فى بالد الن .6
 )سرجون(صمة جدیدة لمملكتھ وأسماھا أكاد أسس عا .7
 282ة فى عصره وبلغت حوالى     قام بتسجیل القوانین السائد .8

 )حمورابي(مادة 
دمر مدینة أورشلیم وسخر أربعین ألف یھودى عبیدا فى بابل  .9

 ) نبوخذ نصر( .
جلة  حفر قناة لجلب المیاه العذبة بدال من استخدام میاه نھر د    .10

 )سنحاریب( .الملیئة بالرواسب 
 )اإلسكندر( .م .ق 330غزا العراق عام  .11
 )الفنیقیین( .اخترعوا  أول أبجدیة عرفھا العالم  .12
 .كلف بعثة من الفینیقیین برحلة استكشافیة حول أفریقیا        .13

 )نخاو(
  ماذا یحدث إذا : السؤال السابع 

  .لم یعتقد المصریون القدماء فى البعث والخلود        .1
 لم یزودوا المیت بالطعام  –قوموا بتحنیط الجثث لم ی

لم یدخل سالح العجالت الحربیة فى الجیش المصرى         .2
  .القدیم 

لم تساعدھم في بناء     –لم یستطعیوا طرد الھكسوس    
 االمبراطوریة المصریة 

لم یكن لمصر القدیمة اسطول حربى فى عصر الدولة        .3
  .الحدیثة

غارات شعوب لم یستطیع الملك رمسیس الثالث من صد   
 البحر المتوسط على مصر 

  .لم یقم نزاع مستمر بین المدن السومریة  .4
لم تسقط المدن السوماریة في ید إحدى الشعوب السامیة      

 القادمة من شبھ الجزیرة العربیة 
  .لم یوحد سرجون بالد العراق فى دولة متحدة         .5

 تاریخھا مدن مستقلة ظلت العراق طوال 
  .بجدیة الفینیقیة لم یخترع  الفینیقون اال .6

لم یتوصل العالم إلى معرفة الحروف األبجدیة ألنھم أخذوھا    
 عن األبجدیة الفنیقیة 

  اثبت باألدلة التاریخیة : السؤال الثامن 
  .كان للدین أثر كبیر فى حیاة المصریین        .1

  جعل المصریین یحرصون على إقامة الشعائر الدینیة والصلوات     -
  المصریین  أثر الدین في علوم وآداب   -
 اھتمام المصریین ببناء المعابد  -

  لم یكن لصید البر شأن كبیر فى الحیاة المصریة القدیمة     .2
ألنھ كان یتطلب أن یترك المصري القدیم حیاة االستقرار   

 ویأخذ بأسلوب حیاة قاسي غیر مضمون لمطاردة الحیوان 
  .للبابلیین  فضل على البشریة فى علم الفلك        .3

  من العلوام والفنون والصناعات للعراق   أضافوا الكثیر   -
تقدموا في علم الفلك ورصدوا النجوم والكواكب وقسموا         -

 السنة إلى شھور وأسابیع 
  .استطاعت قرطاجة أن تصبح قوة كبیرة فى العالم القدیم   .4

حیث نجحت قرطاجة إلى أن تمد نفوذھا منذ القرن السادس      
بیا إلى مضیق    قبل المیالد على طول الساحل اإلفریقي من لی

 جبل طارق
  اذكر عمال واحدا : السؤال التاسع 

أحد ملوك مصر الفرعونیة الذى أرسل     :  الملك سنفرو  •
  .األساطیل البحریة الحضار األخشاب من فینیقیا 

أنشأ سد الالھون عند مدخل الفیوم   :  الملك أمنمحات الثالث •
.  

أصدر القوانین التى ضرب بھا على      :  الملك حور محب    •
العابثین والمفسدین وبذلك مھد الطریق لخلفائھ  أیدى 

  .لیستعیدوا أمجاد البالد 
مؤسس األسرة السادسة والعشرین وطرد :   الملك ابسماتیك •

  م .ق 664اآلشوریین من مصر حوالى عام 
أشھر ملوك الدولة البابلیة األولى یعد   :  الملك حمورابى •

  عصره من أزھى العصور فى تاریخ  العراق القدیم 
ن أعمالھ الھامة قیامھ بتسجیل القوانین السائدة فى عصره      م •

على لوح حجرى وبلغت عدد المواد القانونیة المسجلة علیھ      
  .مادة  282

الملك اآلشورى الذى قام بتعمیر مدینة       :  الملك سنحاریب  •
نبنوى عاصمة اآلشوریین وصمم على جعلھا أجمل وأروع     

ر كما حفر قناة لجلب من مدینة بابل فبنى بھا المعابد  والقصو
المیاه العذبة الصافیة بدال من استخدام میاه نھر دجلة الملیئة     

  .بالرواسب 
الملك اآلشورى الذى ھاجم مصر  :  الملك أسرحادون •

  .واستولى علیھا عقب  أیام الدولة الحدیثة 
ملك الفرس الذى استولى على مملكة بابل  الجدیدة  :  كورش •

  م .ق 538عام 
اذكر األحداث التاریخیة التى وقعت فى التواریخ   :  السؤال العاشر

  : اآلتیة 
  .توحید مصر ) نارمر ( استطاع الملك مینا :   م.ق 3200 •
استطاع الملك منتوحتب الثانى توحید مصر :  م.ق 2065 •

  .مرة أخرى 
  .سقوط مصر فى أیدى الھكسوس :  م.ق 1725 •
سوس فى   عودة الملك أحمس لمصر بعد مطاردتھ للھك:  م.ق 1571 •

  .فلسطین وقیامھ بالقضاء على ثورة النوبیین 
وقعت معركة مجدو بین الملك تحتمس الثالث   :  م.ق 1479 •

  .وأمراء آسیا بقیادة أمیر قادش 
  اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون :  م 1922 •
اتمام الملك سرجون سیطرتھ على بالد    : م.ق   2350 •

  سومر
  .العراق كلھا استیالء آشور على بالد :  م.ق 1100 •
ظھور الفرس فى الشرق وقیامھم بالقضاء على   :  م.ق 617 •

  .دولة االشوریین 
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استیالء ملك الفرس كورش على مملكة بابل   :  م.ق 538 •
الجدیدة وبذلك أصبح العراق جزءا من االمبراطوریة     

  .الفارسیة 
  .غزو االسكندر االكبر للعراق  م.ق 330 •
  .العھد االسالمى  فتح العرب للعراق ودخولھا:  م 632 •
  
  

  الجزء الثانى
حضارات الیونان والرومان وعالقتھما 

  بمصر

  ما المقصود :  السؤال األول 
  المقصود بھ  المصطلح
تعنى حكم الشعب لنفسھ وقد ظھرت واضحة فى مدن الیونان التى      الدیمقراطیة

  شكلت المجالس النیابیة وسنت القوانین ووضعت اللوائح

األلعاب 
  األولیمبیة

أقامتھا المدن الیونانیة بالقرب من    ھى مباریات ریاضیة   
وقد ظلت ) أولمب (عند جبل  " زیوس " معبد كبیر آلھتھم   

م حتى أبطلھا أحد أباطرة  .تمارس منذ القرن الثامن ق 
  .م .الرومان فى القرن الرابع ق

ى متملح
لیاذة اإل

  واألودیسیة

" ھومیروس  " ھى قصص شعریة نظمھا الشاعر الیونانى      
م وتدور أشعارھا حول شخصیات   .فى القرن التاسع ق 

أسطوریة قامت بأعمال بطولیة فى حروب اإلغریق مع      
  .الفرس 

فلیب 
  المقدونى

تولى عرش مقدونیا أحد مدن الیونان ثم استطاع أن یجعل        
مقدونیا تتزعم مدن الیونان ثم قام بتوحید مدن الیونان تحت      
سیطرتھ ألول مرة وقد انتھت حیاتھ بالقتل وتولى ابنھ   

  .سكندر اإل

  ھیرودوت

أشھر مؤرخى الیونان الذى عاش فى عصر أثینا الذھبي    
وقد كتب تاریخھ فى تسع مجلدات كان   " أبو التاریخ " ولقب 

الجزء الثانى خاص بمصر وتاریخھا وملوكھا ودیاناتھا   
  وتقالیدھا

  معبد شیده أھل أثینا فوق تل األكروبول لعبادة اإللھة أثینا  معبد البارثینون
د معب

  األرخیثون
معبد أنشأه الیونانیون وقد تمیزت أعمدتھ أنھا على شكل     

  .سیدات رشیقات 
الحضارة 
  الھلینستیة 

حضارة تجمع بین مزایا الحضارات الشرقیة والحضارات 
  اإلغریقیة وقد ازدھرت في مصر 

مجلس 
  السناتو 

  ھیئة كانت تدیر شئون روما السیاسیة والتشریعیة والعسكریة 

 األلواح
  االثنى عشر 

أول نص مدون للقانون الروماني وقامت بإعداده لجنة    
  عرفت بلجنة العشرة 

مجموعة 
  جستنیان 

مجموعة ضخمة من القوانین أمر اإلمبراطور جستنیان     
  م 531بتجمیعھا عام 

  صور الفیوم
مجموعة رائعة من الصور كانت ترسم على لوحات من    

في أثناء حیاة  الخشب مكسوة بالشمع تعلق على الجدران   
  أصحابھا ثم تغطي وجوھھم بعد مماتھم 

  كلمة تعني مصري وھى مشتقة من الكلمة الیونانیة جیبوتس   قبطي 
  اسم أطلقھ العرب على مصر قبل الفتح االسالمي   دار القبط 
الشحنة 
  السعیدة 

أحمال من القمح كان على المصریین أن یقدموھا للبیزنطین     
  صباح كل یوم 

صور دینیة مسیحیة مصنوعة بطریقة النحت والنقش كانت        ات األیقون
  توضع في الكنائس واألدیرة 

  
  

  بم تفسر : السؤال الثانى 
  انتقال الحضارة المصریة القدیمة إلي بالد الیونان ؟  -1
تأثرت بالد اإلغریق بالحضارة المصریة بطریق غیر مباشر من خالل الفینیقیین  ) ج(

اإلغریق بمصر اتصاال مباشرا من خالل التبادل التجاري         وجزیرة كریت ثم اتصل  

والخدمة في الجیش المصري كجنود مرتزقة فعملوا علي نقل تجارب المصریین       
 .وخبراتھم وتحویلھا إلي نظریات وقوانین عملیة 

  حضارة اإلغریق حضارة تجاریة صناعیة ؟  -2
تجاه السكان إلي    أدي فقر التربة وقلة األراضى الصالحة للزراعة إلي ا  ) ج(

حرف أخرى غیر الزراعة وساعدھم البحر في االتصال بالبالد المجاورة   
فنشطت التجارة وبدأت الصناعة في الظھور لذا أطلق علي حضارة اإلغریق   

 .حضارة تجاریة صناعیة 
 .النزعة العسكریة في مدینة إسبرطة  -5
وسع على حساب    بسبب موقعھا البعید عن البحر فلم تجد امامھا سوى الت  -أ

  جیرانھا 
  .سنة  200ظلت إسبرطة قویة ومسیطرة على معظم بالد اإلغریق مدة  -ب
  تسمیة عصر بركلیس بالعصر الذھبي ألثینا ؟ -6
  توفیر العمل للمتعطلین  -أ
  زیادة عدد السفن وإنشاء دور الصناعة  -ب
 .مة عمل بركلیس على إظھار عظمة أثینا بإنشاء المعابد والمبانى العا -ج
  .الفلسفة أعظم ما تركھ اإلغریق للفكر اإلنسانى  -7
فقد بحثوا فى تحلیل المشكالت المھمة وأسرار الكون وتوصلوا لمعرفة        -1

  الحق والجمال والحیاة الفاضلة 
الذى آمن بالتوصل إلى الحقیقة عن   ) سقراط(من أشھر فالسفة اإلغریق  -2

  .مجادلة طریق المناقشة والجدل وكان یمیل للنقد وال
كان نظام الحكم فى إسبرطة یقوم على أساس دیمقراطى إلى  -8

  حد ما 
  -:حیث وزعت السلطة على أربعة عناصر وھى 

  .عضو  28مجلس شیوخ یضم  -ب    . ملكیة مزدوجة  -أ
  جمعیة عامة تضم كل من بلغ ثالثین عاما من العمر  -ج
  . الوزراء التنفیذیة الخمس ویتولى كل منھم لمدة عام -د
  . لم تسھم إسبرطة بنصیب كبیر فى الحضارة اإلغریقیة  -9

بسبب اھتمامھم بالناحیة العسكریة والجیش أكثر من اھتمامھم بالنواحى   
  .الحضاریة 

  . كان للدیمقراطیة فى أثینا بعض العیوب  - 11
  اقتصار الحقوق السیاسیة والتشریعیة على األحرار فقط -أ
  . لنساء من الحقوق التشریعیة حرمان األرقاء واألجانب وا -ب

  . لم ترضى تشریعات صولون األغنیاء والفقراء  - 12
كانت موضوع نقد ألنھا لم تساوى بین الناس فى     -:بالنسبة للفقراء  -أ

  . الحقوق والسلطات 
كانت موضع سخط ألنھا منحت العامة بعض الحقوق    : بالنسبة لألغنیاء  -ب

  .غنیاء فقط السیاسیة التى كانت قاصرة على األ
  تأسیس دولة البطالمة ؟  - 13

بعد وفاة اإلسكندر قسمت امالكھ بین قواده فكانت مصر من نصیب   
والتى بطلیموس الذي نجح في تأسیس دولة مستقلة ھي دولة البطالمة    

 . استمرت ثالثة قرون 
  ازدھار مدینة اإلسكندریة ؟  - 14

  العصر البطلمي  مركز للحكم واإلدارة طوال -عاصمة للبالد   ب -أ
  أصبحت ملتقي التجارة الوافدة من العالم القدیم   -ج
  اكبر مركز للتبادل التجاري  -د
علي رأس مھام المدینة مھمة ثقافیة إذا أنشئت بھا الجامعة والمكتبة والمسرح     -ھـ

 .التي لعبت دورا كبیر في اإلشعاع  الثقافي في العالم القدیم 
  ابد المصریة القدیمة ؟ اھتمام البطالمة بالمع - 15

وعي البطالمة الدرس الي لقنھ المصریون للفرس عندما أھانوا آلھتھم لذا        
اتبعوا سیاسة االحترام تجاه الدیانة المصریة فتسابقوا في حمل األلقاب      
الملكیة القدیمة وقدموا القرابین للمعبودات المصریة وأنشئوا المعابد     

عملوا علي التوفیق بین الدیانتین    والھیاكل علي الطراز الفرعوني كما    
 .الفرعونیة واإلغریقیة 

  اتباع البطالمة لسیاسة إنشاء المدن الجدیدة ؟  - 16
اتبع البطالمة سیاسة اإلسكندر في بناء المدن الجدیدة وذلك الستیعاب         
األعداد الكبیرة من اإلغریق الذین ھاجروا إلي مصر وعاشوا فیھا وقد     

 .ة اإلغریقیة كما اتخذت أسماء إغریقیة اصطبغت تلك المدن بالصبغ
  انتھاء حكم البطالمة لمصر ؟  - 17

  فرضھم الضرائب الباھظة    -نتیجة لجشع البطالمة   ب -أ
  .تدھورت الزراعة والصناعة والتجارة  -ج
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 الثانوي

 السید الحلواني/ أ

  ضعف قدرة البطالمة على المحافظة على أمالك مصر الخارجیة  -د
 لیوقیین أدت لضعف الدولتین الحروب المستمرة بین البطالمة والس -ھـ

اعتبار مصر بمثابة المصنع الذي صنعت فیھ الحضارة  - 18
  الھلینیستیة 

مصر تربة خصبة لنمو الحضارة اإلغریقیة التى استفادت من الحضارة        -1
  المصریة القدیمة

  كانت فى مصر أنظمة وقواعد راسخة  -2
  رة اإلغریقیة وجود ثروة بشریة ومادیة عظیمة استفادت منھا الحضا -3
 موقع مصر الفرید وسط العالم المتمدین فى ذلك الوقت  -4

  الصراع بین روما وقرطاجة ؟  - 19
تطلعت دولة الرومان الناشئة إلي التوسع في حوض البحر المتوسط  
فاصطدمت بدولة قرطاجة ذات األصل الفینیقي فقامت بینھما حروب طویلة       

ما أن قضت علي قرطاجة تماما  استمرا أكثر من مائة عام وما لبثت رو  
واستولت علي جمیع ممتلكاتھا وھكذا أصبحت روما سیدة غرب البحر       

 .المتوسط وأعظم قوة في المنطقة 
تشریعات الرومان وقوانینھم أھم ما تركوه لنا في مضمار  - 20

  الحضارة 
ال تزال قوانین الرومان تشكل أساس للتشریع في عصرنا الحدیث ألنھا      

دئ قانونیة وإنسانیة ھامة كمبدأ عدم إعدام أحد بدون        نصت علي مبا  
محاكمة وقوانین لحل المشاكل المالیة كالدیون والفوائد والرھونات وقد أمر     

م في 531اإلمبراطور جیستیان بتكوین لجنة جمعت القوانین في سنة  
  .مجموعة ضخمة أطلق علیھا اسم مجموعة جیستنیان

ق العدالة االجتماعیة بین جمیع فشل القانون الرومانى فى تحقی -21
  المواطنین 

  عامل النسب وعامل الثراء ظل لھما اعتبارھما الخاص  -1
  .ألن العبید فى نظر المشرع الرومانى مخلوقات محرومة من أى حق إنسانى  -2

  عدم اھتمام الرومان باآلداب العلوم  - 22
وانب العلمیة ألنھم اھتموا بالنواحى العسكریة وأمور الحرب أكثر من الج

  .والثقافیة 
  ظھور مشكالت العبید فى الدولة الرومانیة  - 23

حیث جلبوا من البالد المفتوحة واشتغلوا بالمزارع والمصانع والمنازل وقد      
عاشوا حیاة سیئة وعوملوا معاملة غیر إنسانیة فقاموا بثورات عنیفة        

  .م.ق 136أشدھا كانت فى جزیرة صقلیة سنة 
  . مبراطور أغسطس أھمیة عصر اإل - 24

كان أزھى العصور فقام بإصالح المرافق وانھى عصر الحكم بقوة السالح        
وحكم البالد عن طریق السلطات الدستوریة التى یمنحھا الشعب ومجلس 

  . السیناتو 
  فساد حكم  الرومان في مصر ؟  - 25

االستغالل االقتصادى حیث اھتموا بالزراعة والصناعة والتجارة المداد         -1
  روما بخیرات مصر 

استبداد الحكام الذین وضعوا حامیات عسكریة فى اإلسكندریة وحصن         -2
  بابلیون للسیطرة على مصر 

  النظام االقطاعى كانت أرض مصر ملكًا لإلمبراطور  -3
التجارة بجانب السخرة فى    -القمح  -الضرائب الفادحة على األفراد    -4

  األعمال العامة 
  صر عن بقیة الوالیات الرومانیة ؟ اھتمام الرومان بم- 26

ألن مصر ھي التي تمون روما بالقمح الالزم إلطعام أھلھا ولموقعھا الجغرافي الھام   
في ملتقي قارات العالم القدیم الثالث مما أعطاھا اھمیة استراتیجیة خاصة ثم إن            

ة سواحلھا التي تطل علي البحرین األحمر والمتوسط أكسبھا ثقال في مجال التجار        
  الخارجیة التي اھتم بھا الرومان 

  وضع الرومان حامیات عسكریة في طیبة وأسوان؟ - 27
حیث كان حكم الرومان لمصر حكم عسكرى یعتمد على وضع حامیات       
عسكریة بمختلف الجھات إلحكام القبضة علیھا ومنع المصریین من القیام        

  بالثورات ضد الحكم الرومانى 
  حكم البیزنطى سوء أحوال مصر  فى ظل ال - 28

  كان ھدف بیزنطة استغالل ثروات مصر  -1
  كثرة الضرائب والقسوة فى جمعھا  -2
  تنازل صغار المالك عن أراضیھم لعجزھم عن دفع الضرائب  - 3
  عان المصریین زراعًا وصناعًا من ظلم الموظفین البیزنطیین  - 4

  نشأة الرھبانیة في مصر  - 29
صالحة للرھبانیة صحاري واسعة     ألن مصر كانت بأرضھا ومناخھا    -1

  .ومناخ معتدل 

  .بسبب التعذیب واالضطھاد للمسیحیین على ید البیزنطیین  -2
  االختالف حول بدایة الحقبة القبطیة في مصر   - 30

  وذلك نظر الختالف اآلراء حول تحدید تلك الحقبة ومنھا
  ألولفالبعض یرجع بدایتھا إلي دخول المسیحیة إلي مصر في القرن ا -أ
والبعض یرجع بدایتھا في القرن الثاني حیث نشأت في تلك الفترة اللغة       -ب

  .القبطیة 
  .م وھي بدایة التقویم القبطي عصر الشھداء 284والبعض یربطھا بعام  -ج
م وھو العام الذي اعترف فیھا اإلمبراطور   313والبعض یرجعھا إلي عام  -د

  .قسطنطین بالمسیحیة 
  ین للمصریین ؟اضطھاد البیزنطی - 31
بسبب الخالف بین كنیستي القسطنطینیة واإلسكندریة وانضمام مسیحي     : ج

مصر إلي مذھب دیني یخالف مذھب حكام القسطنطینیة ومن ھنا بدأ           
اضطھاد من نوع جدید كان أشد عنفا وأكثر سفكا للدماء من اضطھاد       

  الوثنیین لھم 
د یعتبر عصر اإلمبراطور دقلدیانوس عصر االضطھا - 32

  .األكبر 
ألنھ أصدر مرسوم بھدم الكنائس وحرق الكتب المقدسة وإعدام كل من         -1

  یتبع التعالیم المسیحیة 
  شھید  800.000بلغ عدد الشھداء فى مصر  -2

  كانت أرض مصر مجاًال خصبًا النتشار المسیحیة  - 33
  تمیز الشعب المصرى بالتدین  -1
ربط بین الدین والوطن فتعلق      أثر الدین الكبیر فى نفس المصري الذى     -2

  المصرى بالكنیسة المصریة ومذھبھا 
  وجد المصریین فى المسیحیة تعبیرًا ورفضًا للوجود الیونانى والرومانى  -3
سوء أحوال المصریین تحت السیطرة البیزنطیة فكان المصریون یقدمون   -4

  ) الشحنة السعیدة(كل یوم أحماًال من القمح لروما 
  . بطریركیة اإلسكندریة  سمو مكانة - 34

" نیقیھ " ألنھا احتلت مكانة ھامة فى العالم المسیحي واعترف مجمع      
  .بسیادتھا على سقیفة مصر ولیبیا وبرقھ 

  . فرح المصریین بالفتح العربي لمصر  - 35
بسبب كراھیة المصریین للحكم البیزنطى وشعورھم بالظلم نتیجة سیاستھم      

  . بالضرائب  المالیة وإرھاق الموظفین لھم
  . ظھور الفن القبطى فى مصر  - 36

حیث تمیزت المسیحیة فى مصر بوجود فن خاص بھا متعلق بالعبادة         
  واشتھر بوجود األیقونات فى الكنائس واألدیرة وكذلك األقمشة الملونة 

  تمیزت الحقبة القبطیة ببعض الخصائص فى مصر  - 37
  . تى تمیل إلى الدین التواصل مع الماضى حیث طبیعة المصریین ال -ا
ارتباط المفھوم الدیني بالوطن بحیث أصبح الدین أداة للتعبیر عن          -ب

  . الرغبة فى التحرر من الحكم البیزنطى 
كانت اإلسكندریة حاضرة الثقافة والعلم فى الحقبة القبطیة فى  -38

  . مصر 
بسبب وجود الكثیر من المدارس التى تمتعت بشھرة عالمیة بالدراسة    -أ

  . والبحث فى مختلف المجاالت والعلوم 
ظھور الكثیر من علماء الطب أمثال سرجیوس والكثیر من الفالسفة    -ب

  ) ھیباشیا(أمثال 
تخیر االجابة الصحیحة من بین    : السؤال الثالث  

  :  األقواس 
انتقلت حضارات الشرق القدیم إلى االغریق عن طریق       .1

 ) االسكندریة –روما  –قرطاجة  – كریت(
 – دیموقراطیا( ان نظام الحكم فى مدینة اسبرطة نظاما  ك .2

 ) استبدادیا -ملكیا   –عسكریا 
 اسبرطة  –اثینا   -مقدونیا    –قرطاجة ( عندما سقطت مدینة  .3

م تعجب الناس من أمر سقوطھا ولكن ما        .ق 5فى القرن ) 
 .من أمة حزنت علیھا 

نظم ملحمتى االلیاذة واالودیسة الشاعر االغریقى     .4
 )فدیاس –اریستوفانس  –سوفوكلیس  – روسھومی(

من أشھر أطباء االغریق وال یزال أطباء العالم یرددون       .5
 ) افالطون –ھیرودوت  –أرسطو  – ابو قراط(قسمھ ھو 



 7 التاریخ الصف األول إیزیس في مراجعات 
 الثانوي

 السید الحلواني/ أ

فیلسوف اغریقى علم االغریق أن الجدل والمناقشة یوصالن    .6
سوفوكلیس  – سقراط –أرسطو  –افالطون ( إلى الحقیقة ھو 

 ( 
خین الذین عاشوا فى العصر الذھبى الثینا       من أشھر المؤر   .7

 ) فدیاس  –أفالطون  – ھیرودوت –مانیتون ( ھو 
 ) فیلیب المقدونى  –سولون  –بركلیس  –االسكندر ( وحد  .8
( ساعد المصریون االسكندر االكبر فى فتحة لمصر لیخلصھم من ظلم         .9

 ) االشوریین  –االغریق  – الفرس –الروم 
 – حورس –أوزیریس ( اللھ خصص معبد إدفو لعبادة ا    .10

 ) سرابیس –أدونیس 
تمكن الجیش المصرى من احراز النصر فى معركة رفح   .11

 ) م .ق 215 – م.ق 217 –م .ق 225 –م .ق  222( عام 
رفح   –غزة   –زاما  ( انتھى حكم البطالمة لمصر بعد موقعة  .12

 م .ق 31سنة )  اكتیوم –
 – یسبركل –االسكندر األكبر   –بطلیموس األول ( آمن  .13

 بأن رعایة العلم تؤدى إلى تقویة دولتھ ) سولون 
تم ترجمة التوراة فى عھد بطلمیوس الثانى من اللغة العبریة     .14

المصریة  –الالتینیة  – االغریقیة –القبطیة ( إلى اللغة 
 )القدیمة  

) لبیدوس  –اكتافیوس  –انطونیوس  – ھانیبال( حاول القائد  .15
یا وجنوب فرنسا وسیطر غزو ایطالیا فاكتسح شمال اسبان

 .على شمال ایطالیا 
من المعارك المھمة فى حرب المائة عام بین روما وقرطاجة  .16

 ) مقدونیا -اكتیوم –رفح  – زاما( معركة 
بالقضاء ) األتراك  – البرابرة –االغریق  –الفرس ( قام  .17

 .على الدولة الرومانیة الغربیة 
 – فرجیل –سوفوكلیس  –ھومیروس ( یعتبر الشاعر   .18

اعظم شعراء الرومان وھو الذى خلد قصة    ) اریستوفانس  
 تأسیس روما 

 –فرجیل  – بلوتارخ –ھیرودوت ( استطاع المؤرخ الرومانى   .19
 أن یخلد قصة ایزیس وأزیریس فى كتاب خاص ) شیشرون

القوة   –الحكم الدیموقراطى   ( اعتمد الحكم الرومانى لمصر على   .20
 ) الحكم الثنائى  –القوة االقتصادیة  – العسكریة

 –بطلمیس  –نقراطیس  –االسكندریة (سمح دستور مدینة   .21
 .بالزواج بین مواطنیھا والمصریین )  انطینوبولیس

جستنیان   – یولیوس قیصر  –قسطنطین  –ھادریان ( تسبب  .22
 فى حریق مكتبة االسكندریة ) 

-قسطنطین   –نیرون  –دقلدیانوس ( حرم االمبراطور   .23
ة وجعل المسیحیة الدین الرسمى    الوثنی)  ثیودوسیوس

 لالمبراطوریة الرومانیة 
 نظام الشركة ) شنودة  –بوال  –انطون -  باخوم( أسس الراھب  .24
 –القدیس مرقس   – شنودة االتربى  –االنبا باخوم  ( آثار  .25

النزعة القومیة المصریة مما ادى لفصل     ) االنبا انطوان  
 .الدولة البیزنطیة عن مصر وكنیستھا 

  ما النتائج المترتبة على : الرابع السؤال 
  .حرب المائة عام بین روما وقرطاجة      .1

  .صعوبة تضاریس بالد اإلغریق     -1
  عدم قیام دولة موحدة فى بالد الیونان   -أ
  اتجاه الیونانیین للبحر لممارسة التجارة  -ب

  .وصول أثینا إلي زعامة المدن اإلغریقیة      .2
  بعصر بركلیس   دخول أثینا عصرھا الذھبي الذى سمى     -ا
 شھدت بالد الیونان أزھى عصورھا فى ذلك الوقت  -ب

  .التشریعات التى أصدرھا صولون فى أثینا       .3
  . إلغاء مبدأ العبودیة كرھن لتسدید الدیون    -أ
  .أقام بعض اإلصالحات للحد من اإلسراف والبذخ  -ب

  ) عضو 400(أنشأ الجمعیة العامة   -ج
 . النقد من الفقراء واألغنیاء وجھت لھذه التشریعات الكثیر من 

  .تأثر البطالمة بالدیانة المصریة      .4
  حملوا األلقاب الملكیة  القدیمة   -1
  ارتداء زى الفراعنة فى المناسبات الرسمیة والدینیة      -ب
  تقدیم القرابین للمعبودات المصریة   -ج
  إنشاء الھیاكل على الطراز الفرعونى    -د

  تصویر أنفسھم على المعابد   -ھـ
 )سرابیس(التوفیق بین الدیانتین المصریة واإلغریقیة فظھر اإللھ  -و

  م.ق 217معركة رفح  .5
  انبعثت الروح القومیة بین المصریین   -1
  اعتز المصریون بأنفسھم فقاموا بالثورات الوطنیة ضد لبطالمة   -2
أصبحت الفرصة سانحة لتدخل روما فى شئون مصر نتیجة          -3

 لضعف ملوك البطالمة 
  .اد حكم الرومان فى مصر  فس - .6

  االستغالل االقتصادى ونھب ثرواتھا     -أ: أدى ذلك إلى  
  كثرة الضرائب المفروضة على الفالحین المصریین     -ب
  استبداد الحكام وتسخیرالمصریین فى أعمال البناء  -ج
  تطبیق سیاسة التمییز العنصري ضد الشعب المصري -د

  حرب المائة عام بین روما وقرطاجة     .7
 ت روما سیدة غرب البحر المتوسط أصبح

  .سقوط سوریة ومصر فى أیدى الرومان       .8
 أصبحت روما سیدة العالم وأصبح البحر المتوسط بحیرة رومانیة 

إصدار االمبراطور قسطنطین مرسوم میالن عام       .9
  .م313

 إعالن سیاسة التسامح مع الدیانة المسیحیة بجانب الدیانة الوثنیة 
  .م  641م دخول االسالم أرض مصر عا   .10

امتزاج دماء  –تخلص مصر من ظلم الحكم الروماني  
 المسلمین بدماء األقباط وكونت نسیجًا واحدا 

أمام العبارات    ûأو ü ضع عالمة   : السؤال الخامس  
  اآلتیة 

 ) û( .كانت حضارة اإلغریق حضارة زراعیة  .1
 ) û(رحبت جمیع طبقات الشعب األثیني بتشریعات صولون  .2
ھاجرون الیونان الحضارة إلي شبھ الجزیرة اإلیطالیة    حمل التجار والم .3

 ) ü(وبذلك نشأت الحضارة الرومانیة 
 ) ü. (أدت طبیعة بالد اإلغریق الجبلیة التجاھھم إلي البحار  .4
 ) û. (دفع فقر التربة في الیونان أھلھا إلي الرعي لكسب الرزق .5
 ) ü(كانت حضارة اإلغریق في جوھرھا حضارة تجاریة صناعیة  .6
 ) û(م .ق 600جع أقدم آثار الحضارة المینویة إلي عام تر .7
 ) ü(   قسمت الحضارة المینویة إلي ثالثة عصور قدیم ومتوسط وحدیث  .8
 ) û. (أطلق اسم الحضارة المینویة علي حضارة اإلغریق  .9
 ) ü. (تزعمت مدینة إسبرطة ثم مدینة أثینا المدن اإلغریقیة  .10
دولة  ن مستقلتین ھما نجح بطلیموس وسیلیوقس في تأسیس دولتی .11

  ü. البطالمة في مصر والدولة السیلیوقیة في سوریا 
أسس اإلسكندر األكبر مدینة اإلسكندریة وأشرف علي بنائھا وتعمیرھا    .12

û  
أصبحت مدینة اإلسكندریة منذ عھد بطلیموس الثاني أعظم مدن العالم     .13

ü  
عمل البطالمة علي نشر الحضارة اإلغریقیة ومزجھا بالحضارة    .14

  üالمصریة 
  üنجح البطالة في ضم النوبة ولیبیا وفلسطین إلي مصر   .15
اعتبرت اللغة الالتینیة ھي اللغة الرسمیة في مصر في عھد البطالمة        .16

û  
  üاحتفظ البطالمة بمعظم نواحي التنظیم اإلداري التي خلفھا الفراعنة  .17
س بلغ من تأثر اإلغریق بالدیانة المصریة أن أصبحت عقیدة اإللھ زیو    .18

  û. العبادة الرسمیة في مصر والیونان 
  üاھتم البطالمة بالمعابد المصریة وعملوا علي ترمیمھا  .19
  ûتعد معابد فیلھ أشھر المباني التي ترجع لعصر اإلسكندر األكبر  .20
  üاتبع البطالمة سیاسة اإلسكندر في بناء مدن جدیدة لإلغریق في مصر  .21
قیة في مصر والتي أنشأھا     تعتبر مدینة نقراطیس أقدم المدن اإلغری     .22

  û. بطلیموس 
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 الثانوي

 السید الحلواني/ أ

ساعد النشاط الزراعي الصناعي علي رواج التجارة الخارجیة التي   .23
  ü. اھتم بھا البطالمة اھتمام كبیرا 

اشتھرت مدینة اإلسكندریة بثالث منشآت ھي المنارة والمكتبة ومعبد       .24
  ü. السرابیوم 

إلسكندریة في   شیدت منارة اإلسكندریة علي مدخل المیناء الشرقي ل       .25
  ü. عصر بطلیموس الثاني 

اكتسح ھانیبال شمال أسبانیا وجنوب فرنسا ونجح في السیطرة          .26
  ü. علي شمال إیطالیا 

  ûم .ق246قضت روما علي قرطاجة واستولت علي جمیع ممتلكاتھا سنة  .27
كان نظام الحكم في روما أیام نشأتھا األولي جمھوریا ثم أصبح   .28

  û. إمبراطوریا 
  üالعصر الجمھوري توحید إیطالیا تحت حكم روما  تم خالل .29
  üكفل الدستور الروماني للعامة حق التصویت واختیار القناصل  .30
رغم نجاح النظام الجمھوري في جعل روما سیدة العالم فقد فشل      .31

  ü. في حل كثیر من المشاكل الداخلیة 
اعتمد المجتمع الروماني علي طبقة العبید الذین جلبوھم من        .32

  ü. اضى التي فتحوھا األر
كان بوسع أي قائد عسكري االستیالء علي السلطة في روما        .33

  û. بسبب  ضعف السناتو 
  üیعد عصر أوكتافیوس أزھي عصور الدولة الرومانیة   .34
من أشھر أباطرة الرومان تراجان الذي قام بإصالحات كثیرة       .35

  ü. وأحرز النصر علي البرابرة 
  ü. ائدا موھوبا كان ھادریان حاكما مقتدرا وق .36
  û. م إلي قسمین كبیرین 385قسمت الدولة الرومانیة سنة  .37
  ü. عملت روما علي نقل حضارة الشرق إلي أوربا  .38
تمیزت الحضارة الرومانیة بمظاھر عدیدة وخاصة في مجال         .39

  ü. التشریع والقانون 
رغم عبقریة الرومان التشریعیة فقد فشل القانون الروماني في          .40

  ü. لة االجتماعیة بین كافة المواطنین تحقیق العدا
  ûاھتم الرومان باآلداب والعلوم قدر اھتمام اإلغریق  .41
  ûحكم أغسطس الدولة الرومانیة فى العصر الجمھورى  .42
أسس اإلمبراطور ھادریان مدینة انطونیبولیس بمحافظة المنیا     .43

  ü. الحالیة 
  û.  أھمل الرومان مرافق مصر االقتصادیة واھتموا بالزراعة .44
كان الغالبیة العظمي من المصریین یعیشون في فقر وبؤس          .45

  ü. وشقاء 
   ü. لجأ الرومان في معاملتھم للمصریین إلي سیاسة فرق تسد  .46
لم یدم ازدھار منشآت اإلسكندریة الثقافیة طویال فقد بدأت تحل           .47

   ü. بھا الكوارث وقد دمر الرومان المدینة عدة مرات 
   ûر علي ركیزة من العدل والمساواة قام حكم الرومان في مص .48
  üاتخذ المصریون من سالح المقاومة السلبیة وسیلة لمحاربة الرومان  .49
كان المصریون من طلیعة الشعوب التي تقبلت الدعوة إلي    .50

  ü. المسیحیة 
  üاستمرت مصر والیة رومانیة قرابة سبعة قرون  .51
  üیین تعددت أنواع الضرائب التى فرضھا الرومان على المصر .52
  üلم تنتشر المسیحیة بسھولة بل انتشرت بعد صراع عنیف مع الوثنیین  .53
  ûم305: 284بدأ االضطھاد الرسمي للمسیحیین في عصر اإلمبراطور نیرون  .54
  ü. أسس الراھب باخوم نظام الرھبانیة الجماعیة  .55
  ûأصدر اإلمبراطور قسطنطین مرسوما یلغي الوثنیة تماما  .56
نیسة اإلسكندریة وتم فصلھا عن كنائس أدان مجمع خلقدونیة ك .57

  ü. بیزنطة وروما 
م 284حدد بعض المؤرخون بدایة التقویم القبطي في مصر بعام        .58

ü  
  û. من أوائل المتوحدین في تاریخ الرھبانیة المصریة إثناسیوس الرسولي  .59
تأثر الفن القبطي بالمسیحیة وكان قوامھ العادات والتقالید        .60

   ü. المصریة 
رومان بمسیحیي مصر ألوانا من االضطھاد خاصة في عھد  أنزل ال .61

   û. اإلمبراطور أغسطس الذي سمي عصره بعصر الشھداء 
  ûیطلق على األنبا بوال كوكب البریة  .62
  üكانت الشحنة السعیدة ترسل یومیًا لمصر  .63

  انسب األعمال : السؤال السادس 
 .أطلق اسمھ علي حضارة جزیرة كریت )  میونس( .1
 ضیق الفجوة بین الفقراء واألغنیاء في أثینا )  صولون( .2
 .سمي عصره بالعصر الذھبي ألثینا )  بركلیس( .3
 أشھر فناني الیونان في النحت والرسم ) فیدیاس( .4

 .نظم ملحمتي اإللیاذة واألودیسة ) ھومیروس( .5
 .أشھر كتاب الكومیدیا الھزلیة ) أربستوفانس( .6
 .أبو الطب البشري ) أبو قراط( .7
 .من علم الناس الفلسفة أول ) سقراط( .8
 .تتلمذ علي یدیھ اإلسكندر المقدوني ) أرسطو( .9
 .أبو التاریخ ) ھیرودوت( .10
 . تلمیذ سقراط الذى سجل محاضرات أستاذه ) أفالطون( .11
 .معبد شیده أھل أثینا فوق تل األكروبول ) الباراثنیون( .12
 .من فالسفة اإلغریق وأطلق علیھ المعلم األول ) أرسطو( .13
 الد اإلغریق وحد ب) فلیب( .14
 مزق اإلمبراطوریة الفارسیة ) األسكندر( .15
 انشأ مدینة بطلمیس بالصعید ) بطلیموس( .16
 .شیدت في عھده منارة اإلسكندریة ) بطلیموس الثاني( .17
 .ألف كتاب األصول في الھندسة ) اقلیدس( .18
 .قسم تاریخ مصر الفرعونیة إلي ثالثین أسرة ) مانیتون( .19
 بالقرب من اإلسكندریة أحرق أسطول مصر ) یولیوس قیصر( .20
استبك مع السیلیوقیین وانتصر علیھم في معركة     ) بطلیموس الرابع( .21

 .رفح 
 .أسس دولة السیلیوقیین في سوریا ) سیلوقس( .22
 الجغرافى الذى رسم أول خریطة للعالم) بطلیموس( .23
  )ثیودسیوس(یانة الرسمیة للدولة الرومانیة  الد جعل المسیحیة .24
    )ازادیوس( .ي والفالحین تزعم ثورة رعاة المواش. 2 .25
إمبراطور یبدأ بعصره التقویم القبطي وسمي عصره بعصر الشھداء   . 3 .26

  ) دقلدیانوس(
مجموعة من الصور كانت ترسم على لوحات من الخشب مكسوة          -4 .27

  ) صور الفیوم. (بالشمع 
 أصدر قوانین تھدف إلي القضاء علي المسیحیة ) دقلدیانوس( .28
 لمسیحیة الدیانة الرسمیة لروما في عھده أصبحت ا) سثیودسیو( .29
 .نشر المسیحیة في روما ) بولس(  .30
 .نشر المسیحیة في مصر ) مرقص( .31
 .قام بإحراق مدینة روما وألصقھا بالمسیحیین ) نیرون( .32
 .أصدر مرسوما یلغي الوثنیة تماما ) ثیودیوس( .33
من أشھر فالسفة اإلسكندریة والتي ذاع صیتھا في فلسفة   ) ھییشیا( .34

 .لوطین أفالطون وأف
البطریریك الذى ظل ھاربًا فى الصحراء حتى قدوم الفتح          ) بنیامین( .35

 العربي 

  السؤال السابع ماذا یحدث إذا 
  .لم یجند بطلیموس الرابع المصریین فى الجیش    .1

لم یؤدي إلى ارتفاع الروح الوطنیة للمصریین والقیام   
 بالثورات ضد البطالمة 

  للغزو الرومانى    اتحدت مصر وسوریا أمام الخطر المشترك .2
 لم تستطیع روما السیطرة علیھ وتصبح متزعمة للعالم القدیم 

  لم یتبع الرومان سیاسة اضطھاد المسیحیین فى مصر   .3
لم یقوم المصریین بالثورات ضدھم ولم یساعدوا المسلمین        

 في دخول مصر 

  : اثبت باألدلة التاریخیة : السؤال الثامن 
  .مصر بشئ من الحذر    یجب أن نأخذ ما كتبھ ھیردوت عن    .1

ألنھ كان جاھال بلغة المصریین القدماء وزار مصر في       
 عصر ضعفھا 
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 الثانوي

 السید الحلواني/ أ

وعى االسكندر والبطالمة للدرس الذى لقنھ المصریین     .2
  .للفرس 

حیث قاد المصریین بالثورات ضد الفرس ألنھم أھانوا آلھتھم 
وعندما فتح اإلسكندر مصر احترم الدیانة المصریة وقدم   

 لآللھة القرابین 

  .أصبحت ایطالیا متحف للكنوز المشتراة    .3
حیث قام األشراف ورجال الحكم في روما باقتناء الكثیر من   
آیات الفن والصناعة اإلغریقیة حتى أصبحت إیطالیا متحفًا       

 للكنوز المشتراة 
اتخذ المصریون من سالح المقاومة السلبیة وسیلة لمحاربة        .4

  .الرومان 
ترك الحقول بدون زرع وأھمل   حیث قام المصریین بھجرة القرى و   

 الصناع حرفھم وتدھورت األحول االقتصادیة في مصر 

  

 

  اذكر عمال واحدا : السؤال التاسع 
نظم فى   من أشھر شعراء االغریق وأقدمھم     :  ھیرمیروس •

  ملحمتین رائعتین ھما االلیاذة واألودیسة  م.ق  9القرن 
 من أشھر شعراء التراجیدیا عند االغریق     :  سوفوكلیس •

م وتخصص فى   .ق 4وأوائل القرن    م.ق 5عاش فى القرن  
  .الھجوم على الساسة وقادة الحرب 

أحد قادة جیش االسكندر وكانت سوریة والعراق    :  سیلوقس •
من نصیبھ بعد موت االسكندر نجح فى تأسیس دولة مستقلة     

  .فى سوریة ھى الدولة السلیوقیة 
الكرة الفلكى والجغرافى الذى قدر محیط  :  ابراتسنیس •

  .األرضیة تقدیرا یقرب جدا من التقدیر الحقیقى 
اصبح رمزا عالمیا     –من أشھر ثوار العبید    :  سبارتاكوس •

  للثورة على العبودیة 
امبراطور رومانى بدأ فى عھده  )م 14: م .ق 27( نیرون  •

اضطھاد المسیحیین وكان مصابا بجنون العظمة قام بحرق      
  .روما  مدینة روما والصق التھمة بمسیحیین

من أشھر اباطرة الرومان وكان حاكما مقتدرا  :  ھادریان •
وقائدا موھوبا زار مصر وأسس بھا مدینة انطینوبولیس      

  .بمحافظة المنیا 
اشھر الفالسفة المصریین فى العصر الرومانى       :  أفلوطین •

م جمعت فلسفتھ    3وھو من أبناء اسیوط وعاش فى القرن       
  الفكر االغریقى والفكر الشرقى 

كاھن مصرى قاد ثورة رعاة المواشى :  زیدورسا •
  .والفالحین  فى الدلتا ضد الرومان 

من أھالى طیبة بمصر وقد سلك نفس درب   :  االنبا بوال •
  .االنبا انطون فى الرھبانیة 

من اشھر فالسفة مدرسة االسكندریة ذاع صیتھا       :  ھیباشیا •
فى الفلسفة وخاصة فلسفة افالطون وافلوطین قبض علیھا  

  .م 415تلت عام وق
  اذكر األحداث التاریخیة : السؤال العاشر 

  .قیام الدورات األولمبیة :  م.ق 8القرن  •
اصبحت مدینة اثینا زعیمة المدن االغریقیة  :  م.ق 5القرن  •

.  

  .فتح االسكندر االكبر مصر :  م.ق 332 •
نجاح روما فى القضاء على السلیوقیین فى  :  م.ق 64 •

  .سوریة 
  .كلیوباترا السابعة عرش مصر تولیة :  م.ق 51 •
اعالن قوانین االلواح االثنى عشر فى روما  :  م.ق 449 •

  .والتى اعدتھا لجنة العشرة 
تعرض روما الخطار حدوث مجاعة نتیجة    :  م.ق 210 •

  .حروبھا المستمرة مع قرطاجة 
  .معركة زاما بین روما وقرطاجة :  م.ق 202 •
  بلقب أغسطس  انعم مجلس السناتو على أكتافیوس:  م.ق 27 •
احراق یولیوس قیصر اسطول مصر بالقرب من :  م.ق 47 •

االسكندریة فامتدت السنة النیران إلى مكتبة االسكندریة 
  .وأحرقتھا 

عام  ( بدایة حكم دقلدیانوس وبدایة التقویم القبطى   :  م 284 •
  ) .الشھداء 

عقد مجمع نیقیة الذى اعترف بأن لبطریرك  :  م 325 •
  .الدینیة على أساقفة مصر ولیبیا وبرقة  االسكندریة السیادة

تقسیم االمبراطوریة الرومانیة لقسمین ھما الدولة      :  م395 •
  الرومانیة الغربیة والدولة الرومانیة الشرقیة 

  .الفتح العربى االسالمى لمصر :  م 641 •
  .ترمیم أحمد بن طولون منارة االسكندریة :  م 880 •
محمد الفاتح على استیالء السلطان العثمانى :  م 1453 •

  ةه على الدولة الرومانیة الشرقیمدینة القسطنطینیة وقضاء


